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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
“Landsmeer is een armlastig bruidje geworden. De gemeente, die naarstig op zoek is 
naar een fusiepartner, kampt met grote financiële problemen.” Dat viel onlangs te lezen 
in Dagblad Waterland  Het bericht, kennelijk gebaseerd op de Perspectiefnota 2016 die 
de gemeenteraad begin juli zal bespreken leidde tot de nodige schampere reacties van 
Landsmeerders die, niet gehinderd door enige kennis van de inhoud van de nota  hun 
vooroordelen tegen politici en werklozen op Facebook botvierden. 
De Perspectiefnota is het instrument waarin de basis wordt gelegd voor de begroting 
van het volgende jaar en de meerjarenramingen daarna. Ze geeft weliswaar een 
indicatie van de te verwachten financiële positie van de gemeente maar zeker niet het 
definitieve beeld dat Dagblad Waterland suggereerde.  Bestond de Perspectiefnota 
voorheen uit een tamelijk gedetailleerde doorkijk die inderdaad al sterk op de 
definitieve begroting leek, dit jaar is gekozen voor een weergave van de hoofdlijnen 
(een lang gekoesterde wens van D66) die het college van B&W verder kan uitwerken 
wanneer de raad de nota heeft vastgesteld. 
 
De financiële situatie van veel gemeenten is op het ogenblik niet eenvoudig. Met 
ingang van dit jaar is een aantal omvangrijke taken van het Rijk naar de gemeenten 
overgeheveld. Deze overdracht is gepaard gegaan met fikse bezuinigingen op sommige 
uitgaven zoals die voorheen door het Rijk werden gedaan. Daarnaast vinden er 
aanpassingen plaats aan de verdeelsleutel van het Gemeentefonds, waaruit het 
leeuwendeel van de inkomsten van de gemeenten wordt gefinancierd. Deze 
aanpassingen leveren sommige gemeenten een voordeel op, andere gaan er op 
achteruit. Voortbordurend op de meerjaren begroting die de raad vorig jaar heeft 
vastgesteld en de daarin ook al vastgelegde afspraken over noodzakelijke 
bezuinigingen (politici spreken liever van ombuigingen, want het gaat vaak niet alleen 
over verlaging van uitgaven maar ook om verhoging van inkomsten) zijn er extra 
maatregelen nodig om ook over de komende vier jaar tot een sluitende begroting te 
komen. Daarnaast is er behoefte aan nieuw beleid en dat brengt doorgaans ook hogere 
uitgaven met zich mee. 
 
De raad staat de komende maand dus voor ingrijpende keuzen welk nieuw beleid 
mogelijk gemaakt kan worden en welke ingrepen in bestaand beleid daarvoor 
noodzakelijk zijn.  Een nota op hoofdlijnen kan zo’n discussie inzichtelijker maken dan 
een gedetailleerd verhaal dat al snel de neiging stimuleert om met een stofkam door de 
tabellen te gaan om zo tot de gewenste financiële uitkomst te geraken.  
In dat kader is het onontkoombaar dat de komende maanden een fundamentele 
discussie gevoerd moet worden over het gemeentelijke subsidiebeleid. Of als uitkomst 
daarvan de voorlopig geraamde tekorten van bijna € 16.000 in 2017 oplopend tot € 
132.000. in 2019 teniet gedaan kunnen worden, valt te betwijfelen. Er zal dus ook naar 
andere onderdelen van het staande beleid gekeken moeten worden. De voorlopig 
geraamd tekorten zijn niet zo dramatisch dat ze niet weggewerkt zouden kunnen 
worden.  Met dat ‘armlastige bruidje” van Dagblad Waterland valt het dus wel mee. 
Met de kwalitatieve armoede van de regionale pers helaas niet.  

 

  
 

38e jaargang nr. 307                juni 2015 
 

LEUK EN LEERZAAM 
 

Eind mei en begin juni hebben leerlingen van vier Landsmeerse 
basisscholen in het gemeentehuis het spel Democracity 
gespeeld. In dit spel maken kinderen uit groep 7 en 8 kennis 
met democratische besluitvorming door samen een stad te 
bouwen. Ze moeten daarvoor eerst een aantal fracties vormen 
die een kort partijprogramma formuleren. Op basis van dat 
programma gaan ze vervolgens aan de slag om in overleg 
binnen hun fractie, en later ook in overleg met andere fracties, 
een aantal gebouwen in een te bouwen stad neer te zetten. 
Leuk en leerzaam. Dat bleek uit het enthousiasme waarmee het 
spel gespeeld werd. 
Opvallend was ook hoe snel de leerlingen met elkaar hun 
heldere programma’s maakten en vooral ook hoe bondig en 
vaak spitsvondig zij hun argumenten voor bepaalde keuzes 
formuleerden. Geen langdurige betogen en wolligheid maar 
direct op het doel af. Leuk en leerzaam, vooral ook voor 
raadsleden die over het algemeen veel meer tijd en tekst nodig 
hebben om tot een besluit te komen.  Je kunt je afvragen op 
welk moment en waardoor kinderen als ze wat ouder worden 
hun vermogen om effectief te communiceren kwijt raken. In 
ieder geval hebben deze ochtenden D66 Landsmeer gesterkt in 
het idee, zoals opgenomen  in ons verkiezingsprogramma, dat 
het mogelijk moet zijn om in onze gemeente een 
kindergemeenteraad op te richten. 
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Op weg naar het Lagerhuis? Door Mandy Oud 
 

Afgelopen donderdag 18 juni heeft de raad (weer) gediscussieerd over de 
mogelijkheid van een referendum in het kader van de Bestuurlijke Toekomst. 
Aanvankelijk bestond het idee om de discussie in de vorm van een Lagerhuis-debat 
te gieten. Bekend van televisie, maar vooral afkomstig uit het Britse Parlement: een 
Landsmeerse “House of Commons”?! Een spetterend vuurwerk vol snedigheden en 
verrassende wendingen? En een onverwachte uitkomst, waarbij fracties zijn 
veranderd van standpunt dankzij de overtuigingskracht van mederaadsleden?  
Eerst even terug naar de aanleiding voor de discussie. Dat betrof een motie die was 
ingediend om de mogelijkheid van een referendum mee te nemen in het proces met 
betrekking tot de bestuurlijke toekomst. Kortom: stil staan bij de vraag of we als raad 
een referendum zouden willen organiseren en onder welke voorwaarden.  In het 
kader van de bestuurlijke toekomst is namelijk telkens gekeken hoe inwoners meer 
bij de besluitvorming betrokken kunnen worden. Naast de wijkgesprekken en de 
enquête, zou een referendum ook een instrument kunnen zijn om nog meer 
informatie vanuit de bevolking te vergaren.  
Als kapstok voor het debat was een discussiestuk opgesteld met onder meer vragen 
over de meerwaarde van een referendum ten opzichte van een enquête, of een 
referendum alleen zal moeten plaatsvinden wanneer het een bestuurlijke fusie 
(gemeentelijke herindeling) betreft of ook in het geval dat het om “slechts” een 
ambtelijke fusie gaat.  
 
Het mag geen verrassing heten dat er één fractie uitgesproken vóór een referendum 
is, dat enkele partijen er in beginsel niets voor voelen en dat D66 het meest de 
middenweg kiest.   
D66 is weliswaar van oudsher pro referenda vanwege de democratische legitimiteit, 
maar in dit proces weegt zwaar dat er óók wijkgesprekken en een enquête zullen 
worden gehouden. Het laatste biedt zelfs voordelen boven een referendum, omdat 
het daarin niet beperkt blijft tot één vraag waar louter ja of nee op geantwoord kan 
worden. Bovendien kan via een enquête ook onderscheid gemaakt worden tussen de 
verschillende dorpskernen, bij een referendum is dat vrijwel onmogelijk. Tot slot 
blijft D66 zich afvragen wat de zin is van een referendum op dit moment omdat de 
raad in het najaar slechts een wilsbesluit neemt en daarmee weinig zekerheid heeft of 
dat wilsbesluit ook uitvoerbaar is.  
 

Tot een verhit debat kwam het dus niet. Hooguit ging de temperatuur wat omhoog 
toen de portefeuillehouder een bommetje dropte met de suggestie  dat de raad nu al 
op voorhand, het liefst nog voor het zomerreces, een raadgevend – dus een initiatief 
van de bevolking – zou moeten blokkeren. De overgrote meerderheid van de raad 
reageerde als door een wesp gestoken en was unaniem van mening dat dit uit den 
boze is, niet in de laatste plaats omdat we nu eenmaal een referendumverordening 
kennen. Het pleit voor de portefeuillehouder dat ze hiermee uit was op het scheppen 
van enige duidelijkheid voor het ambtenarenapparaat, maar de raad kreeg ze niet 
mee. De conclusie luidde dan ook dat er op dit moment geen beslissing wordt 
genomen omtrent een referendum. Wordt dus ongetwijfeld verder vervolgd. 

 

Ingezonden brief 
 

Naar aanleiding van het artikel van Bico Boerma over de bestuurlijke toekomst van 
Landsmeer in het vorige nummer van De Groene Landsmeerder ontwingen wij 
onderstaande reactie 
In het artikel wordt de mening van het oud-raadslid Maria van Onna aangehaald en 
voorzien van tegenargumenten. Het artikel besluit met de zinsnede “Waarom is de 
PvdA voor aansluiting bij Amsterdam ?” 
 Maria van Onna is inderdaad oud-raadslid van de PvdA, maar sprak in als burger 
van Landsmeer. Kortom: Maria van Onna is niet hetzelfde als de PvdA Landsmeer. 
  

De PvdA Landsmeer heeft eind vorig jaar een bijeenkomst voor alle leden gehouden 
waarin de bestuurlijke toekomst voor Landsmeer werd besproken. Twee 
onderzoeksopties hadden de voorkeur, verder onderzoek naar fusie of ambtelijke 
samenwerking met Amsterdam en  naar fusie of ambtelijke samenwerking met 
Oostzaan, Wormerland en Waterland. Precies die opties, die nu nader zijn onderzocht. 
  

De fractie van de PvdA kreeg het verzoek van de voorbereiders om tijdens de 
bijeenkomst begin van dit jaar een “startverhaal” te houden over fusie met 
Amsterdam. Dit, om de discussie op gang te brengen. 
In dit startverhaal werden zowel argumenten “voor”als “tegen” Amsterdam 
genoemd.  
  

Onze conclusie was toen en is nu nog steeds:  (citaat) 
“onderzoek de optie Amsterdam serieus. Heb geen vooroordelen. Aansluiten bij een 
grote stad levert voordelen op. Zie de stad niet als een taboe. Zet op papier welke 
zaken van groot belang zijn voor Landsmeerders om vertrouwen in welke optie dan 
ook te houden of te krijgen”. (zie ook onze website). 
  

Samenvattend:  
1.    Het is onzorgvuldig de mening van Maria van Onna op te voeren als de mening 
van DE PvdA. 
2.    De PvdA Landsmeer heeft aansluiting bij Amsterdam als één van de twee te 
onderzoeken opties genoemd (overigens net zo als D66).  
  
Met vriendelijke groet, 
 PvdA fractie Landsmeer 
Marjan Farjon 
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